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Kiindulás
Az Európa 2020 stratégia végrehajtásának
megalapozása az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés
eléréséhez
Összpontosítás az eredményekre
Az EU általi finanszírozás hatásainak maximalizálása
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Kiindulás
A hatékonyság és a teljesítmény ismételt megerősítése
Összpontosítás az eredményekre
Közös és programspecifikus indikátorok, jelentéskészítés, ellenőrzés és értékelés
Teljesítmény-keretrendszer minden programhoz
Egyértelmű és mérhető mérföldkövek és célok
Teljesítéshez kötött tartalék
5% a nemzeti allokációkból (tagállamonként, alaponként és régiókategóriánként)
Ex-ante feltételek
A befektetés hatékonyságához szükséges előfeltételek meglétének ellenőrzése
Makroökonómiai feltételek
Összhangban az új gazdasági kormányzással
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Kiindulás
Közösségi Stratégiai Keret (CFS) – Partnerségi Megállapodás –Működési Programok
Átfogó befektetési koncepció: összhangban az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel

Koherencia a nemzeti reformprogramokkal
Koordináció: kohéziós politika, vidékfejlesztés, tengerpolitikai és halászati alapok
A célok és az indikátorok az Erópa 2020 stratégia célkitűzései felé való haladást követik
Eredményesség: teljesítmény-keretrendszer bevezetése

Hatékonyság: az adminisztrációs kapacitás megerősítése, kevesebb bürokrácia
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Kiindulás
Tematikus célkitűzések köre
Kutatás és innováció
Információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége
Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé
Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázatmegelőzés és -kezelés
Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság
Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb hálózati infrastruktúrák szűk
keresztmetszeteire
Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása
A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás
Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás
Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
A minisztérium nemzetközi összehasonlításban egyedülálló módon szinte teljes egészében
lefedi a humán szakterületeket:
 oktatás
 egészségügy
 szociálpolitika
 társadalmi felzárkózás
 kultúra
 egyházügy, nemzetiségek és civil szervezetek
 sport
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Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában
Kihívás: a humán terület egészét átfogó integrált fejlesztési koncepció összeállítása

 Közös tervezési keret: a 7 szakterület részvételével működő tervezési munkacsoport
 összehangolja az egyes szakterületi szakpolitikák stratégiai tervezését és
 összehangolja a fejlesztési tervezést
 segíti az egyes szakterületeken túlmutató integrált programok kialakítását
 egységesen képes kezelni a társadalmi és területi szereplők bevonását
 Szoros kapcsolatban áll a minisztériumi döntéshozatallal
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Ex ante feltételek teljesítése
A 9. és 10. tematikus célkitűzés tekintetében az ex ante feltételek az alábbiak kivételével már
most teljesülnek:
a) a társadalmi felzárkózási intézkedéseket keretbe foglaló stratégia monitoring rendszere 2013
nyarától fog kiterjesztett formában és tartalommal működni
b) a 2013-ban elfogadásra kerülő köznevelési stratégia fog kiterjedni a korai iskolaelhagyás
témájára is
c) a felsőoktatási stratégia várhatóan 2013 első felében kerül elfogadásra
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A Minisztérium céljai
Versenyképes humán erőforrás biztosítása

A társadalmi
befogadás erősítése

Munkaerő-piaci
igényekhez igazodó,
megfelelő
kompetenciákkal
rendelkező, megújulásra
képes, egészséges és aktív
népesség

Demográfiai
kihívások kezelése

Közös tudásunk és
értékeink mozgósítása a
fenntartható és
megújulásra képes
közösségekért

Szakterületekhez kapcsolódó részcélok

Minőségi környezetben minőségi közszolgáltatások (a társadalmi infrastruktúra fejlesztése):
 közfeladatokat ellátó intézményekhez való hozzáférés javítása és a szolgáltatás színvonalának emelése
 javuljon a közintézményekben dolgozó személyi erőforrás minősége
 növekedjen a közintézmények energiahatékonysága, továbbá minőségi környezet jöjjön létre
 bővüljön a támogató közigazgatás szakpolitika-alkotási képessége
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9. tematikus célkitűzés: a társadalmi befogadás előmozdítása és
a szegénység elleni küzdelem
1.

A demográfiai kihívás kezelése, munka és magánélet összeegyeztetése, valamint családok és aktív
idősödés támogatása

2.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület ellátó- és szolgáltató rendszerének fejlesztése,
kitagolás folytatása

3.

A karitatív, önkéntes tevékenység és aktív állampolgárság erősítése

4.

A gyerekek esélyeinek és jól-létének növelése, továbbá gyermekek szegénységének csökkentése

5.

Területi és lakhatási hátrányok felszámolása komplex programokkal

6.

Társadalmi együttélés erősítése (antidiszkriminációs programokkal, szemléletformálással)

7.

A helyi közösségek fejlesztése, az önfenntartó közösségek létrehozása, megerősítése, valamint a
közösségi tervezés elterjesztése

8.

A megfizethető, fenntartható és minőségi egészségügyi szolgáltatások nyújtása, a hozzáférés
egyenlőtlenségeinek csökkentése

9.

Az értékekhez és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

10. Fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességű emberek, hátrányos helyzetű személyek társadalmi
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és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

9. tematikus célkitűzés: a társadalmi befogadás előmozdítása és
a szegénység elleni küzdelem
Az Európai Bizottság által javasolt támogatási területekkel kapcsolatos észrevételek:
 alapvetően megegyeznek a magyar elképzelések a Bizottság javaslataival
 kiemelten fontos az egészségügy, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás szerepe

 több integrált/komplex beavatkozást tervezünk (ilyen például a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, s azon belül kiemelten a romák felzárkóztatását szolgáló program)
 integrált eszközök alkalmazása több tematikus célt fog lefedni (CLLD, JAP, ITI)
 a cél elérése érdekében a Bizottság által javasoltakhoz képest szélesebb beavatkozási
területet képzelünk el (pl. kulturális intézmények és egyházközösségek bevonása a
befogadás érdekében, fizikai aktivitás ösztönzése, közösségi sport integráló ereje)
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10. tematikus célkitűzés: beruházás az oktatásba, készségekbe és
az egész életen át tartó tanulásba
1. Az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az innováció
és kreativitás fejlesztése az oktatás minden szintjén beleértve a non-formális és
informális tanulási formákat is
2. Méltányosság, társadalmi kohézió, aktív társadalmi szerepvállalás növelése a
köznevelési rendszerben, valamint az egészséges életmódra való nevelés elterjesztése
komplex eszközökkel

3. Felsőfokú képzettségi szint növelése és a gazdaság igényeinek megfelelő átalakítása
4. Részvétel növelése az egész életen át tartó tanulásban különös tekintettel a készségek és
kompetenciák fejlesztésére és a tehetséggondozásra, valamint az egész életen át tartó
tanulást ösztönző, támogató-intézményi kapacitások fejlesztésére

5. Befektetés a jövőbe: gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának
támogatása, esélyegyenlőségének javítása, a gyermekek szegénységének csökkentése
6. A szükségletekhez igazodó humán erőforrás fejlesztés
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10. tematikus célkitűzés: beruházás az oktatásba, készségekbe és
az egész életen át tartó tanulásba
Az Európai Bizottság által javasolt támogatási területekkel kapcsolatos észrevételek:
 a magyar fejlesztési elképzelések nagymértékben átfednek a Bizottság javaslataival
 a felsőoktatás hatékonyságának és minőségének fejlesztése közös cél
 az élethosszig tartó tanulás kiemelt szerepét támogatjuk
 a vidékfejlesztési képzésekkel kapcsolatos lehatárolás még nem egyértelmű

 a K+F+I tematikus céllal való szinergiák kialakítása folyamatban van, de nagy hangsúlyt
kap a Horizon 2020 céljaihoz való kapcsolódás mind az 1., mind a 10. tematikus
céloknál
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Ütemezés
Tervezési felelősségi rendszer :

1449/2012. (X.16.) Kormányhatározat alapján:
NFM az érintett miniszterek bevonásával dolgozza ki részleteiben a az egyes operatív
Programokat
•
•
•

Partneri Megállapodás: 2013. január 31.
OP-k Kormány elé:
2013. január 31.
Társadalmasítás:
2013. június 30.
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Köszönöm a figyelmet.
etelka.becsy@emmi.gov.hu
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